
PHỤ LỤC 

Danh mục các thủ tục hành chính chưa thực hiện thí điểm 

(Kèm theo Kế hoạch số 179 /KH-UBND ngày  11 /8/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

ST

T 
Mã TTHC Tên TTHC 

Đơn vị 

cung cấp 
Lí do chưa thực hiện thí điểm 

1 
2.001919.000.

00.00.H37 

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác  
Sở Giao 

thông 

vận tải 

Thành phần hồ sơ là các bản thiết 

kế, bản vẽ thi công khổ lớn, dung 

lượng cao 
2 

2.001963.000.

00.00.H37 

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép 

thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, 

đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải  

3 
1.009972.000.

00.00.H37 

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu  

Sở Khoa 

học và 

công 

nghệ 

Hiện nay hệ thống Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử tỉnh Lạng Sơn không tương 

thích với Hệ thống cổng thông tin 

một cửa quốc gia, một cửa ASEAN  

4 
1.009972.000.

00.00.H37 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng  

Sở Xây 

dựng 

Thành phần hồ sơ là các bản thiết 

kế, bản vẽ thi công khổ lớn, dung 

lượng lớn, khó khăn trong quá trình 

số hóa hồ sơ và rà soát hồ sơ trong 

quá trình thẩm định; khó khăn khi 

đăng tải hồ sơ lên dịch vụ công trực 

tuyến 

5 
1.009973.000.

00.00.H37 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở  

6 
1.009980.000.

00.00.H37 

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước 

ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C 

7 
1.003011.000.0

0.00.H37 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 



2 

 

ST

T 
Mã TTHC Tên TTHC 

Đơn vị 

cung cấp 
Lí do chưa thực hiện thí điểm 

nhân dân tỉnh 

8 
1.009974.000.0

0.00.H37 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

Sở Xây 

dựng 

Thành phần hồ sơ là các bản thiết 

kế, bản vẽ thi công khổ lớn, dung 

lượng lớn, khó khăn trong quá trình 

số hóa hồ sơ và rà soát hồ sơ trong 

quá trình thẩm định; khó khăn khi 

đăng tải hồ sơ lên dịch vụ công trực 

tuyến 

9 
1.009975.000.0

0.00.H37 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

10 
1.009977.000.0

0.00.H37 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

11 
1.009976.000.0

0.00.H37 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

12 
1.009978.000.0

0.00.H37 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 



3 

 

ST

T 
Mã TTHC Tên TTHC 

Đơn vị 

cung cấp 
Lí do chưa thực hiện thí điểm 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) 

13 
1.009979.000.0

0.00.H37 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) 
Sở Xây 

dựng 

Thành phần hồ sơ là các bản thiết 

kế, bản vẽ thi công khổ lớn, dung 

lượng lớn, khó khăn trong quá trình 

số hóa hồ sơ và rà soát hồ sơ trong 

quá trình thẩm định; khó khăn khi 

đăng tải hồ sơ lên dịch vụ công trực 

tuyến 14 
1.002701.000.0

0.00.H37 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
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